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٢/٩/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
دى طلبة كلیة التربیة. والتعرف استهدف البحث بناء برنامج إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني ل

على أثره من خالل التأكد من صحة الفرضیات الصفریة اآلتیة:

ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسط رتب درجات المجموعتین التجریبیة، والضابطة على مقیاس .١

الذكاء الوجداني، بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي. 

تب درجات المجموعة التجریبیة،  قبل التدریب على ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسط  ر .٢

البرنامج  اإلرشادي وبعده.

ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسط رتب درجات المجموعة التجریبیة في االختبارین البعدي .٣

والمرجأ. 

لتحقیق ذلك اعتمد الباحث على أداتین: (مقیاس الذكاء الوجداني، وبرنامج إرشادي في تنمیة 

ء الوجداني) من إعداد الباحث. الذكا

) طالبا وطالبة، من كلیة التربیة، تم اختیارهم بطریقة ٣٠تكونت عینة البحث التطبیقیة من (

من الذین حصلوا على أوطئ الدرجات على مقیاس الذكاء الوجداني، في االختبار القبلي، تم عمدیة 

ا وطالبة لكل مجموعة. ) طالب١٥تقسیمهم على مجموعتین: تجریبیة وضابطة، بمعدل (

) جلسة إرشادیة، وطبق على أفراد المجموعة التجریبیة في بدایة الفصل ١٢تكون البرنامج من (

) أسابیع. ٦).  بمعدل جلستین في األسبوع، ونفذ البرنامج خالل (٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي الثاني (

)SPSSیبة اإلحصائیة (وتني)، و(ولكوكسن) عن طریق الحق-وباستخدام الوسائل اإلحصائیة، (مان

بواسطة الحاسوب. 

أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي، تغیرات ایجابیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة، المشاركین في 

البرنامج اإلرشادي، في أثناء المدة الفاصلة بین االختبارین القبلي والبعدي، وبشكل دال إحصائیا، مقارنة 

للبرنامج اإلرشادي. مما یدل أن البرنامج اإلرشادي فعال في تنمیة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض

الذكاء الوجداني لدى طلبة كلیة التربیة، وثبت استمرار تأثیره من خالل االختبار المرجأ الذي جرى 

) یومًا من االختبار البعدي. ٤٧تطبیقه بعد (

اء الوجداني في حیاتنا إقامة دورات تدریبیة وٕارشادیة لتوضیح أهمیة الذكیوصي الباحث 

بناء برنامج إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة المراحل ویقترح االجتماعیة والعملیة.

والصفوف الدراسیة األخرى.
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The Effect of Counseling Program, In Developing The
Emotional intelligence, For The students College of

Education

Lecturer Dr. Hadi Saleh Ramadan Al-Naimi.
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Abstract:
The current research aimed at building a program of counseling in

the development of emotional intelligence in College of Education

students. And to identify its effectiveness by ensuring the validity of null

hypotheses as follows:

1. There is no statistically significant difference between the average

grade levels of the experimental group, and control on a scale of

emotional intelligence, after applying the counseling program.

2. There is no statistically significant difference between the average

grade levels of the experimental group, before training on the

mentoring program and beyond.

3. There is no statistically significant difference between the average

grade levels of the experimental group in both tests and delayed post

tests.

To achieve this depended on two tools (a measure of emotional

intelligence, and mentoring program in the development of emotional

intelligence), prepared by the researcher.

The sample consists of Applied (30) students from the College of

Education, selected in a manner deliberate who got down the grades on a

scale of emotional intelligence, in the pretest, were divided into two

experimental and control group, (15) students per group.

Be indicative of the program (12) meetings in counsels, and

applied to the experimental group at the beginning of the second semester

(2009/2010). Rate (2) meetings per week, and the program was

implemented through (6) weeks. using statistical methods (Mann -
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Whitney), and (WL-Caucasian) on the pouch statistical (SPSS) by the

computer.

The results of statistical analysis, positive changes in the

experimental group participating in the Counseling program, during the

interval between Before and after tests, and more statistically significant,

compared with the control group remained without Counsel.

Which indicates that effective Counseling program in the

development of emotional intelligence in college of Education students,

and proved the continuing impact of the delayed during the test, which

were applied (47) days of the post test.

The Researcher Recommends, Establishing training and instructing

courses to expound the importance of Emotional intelligence in our

Social life and in work. and suggested, Establish a Counseling program

to develop Emotional intelligence among students in other study grades.

The Researcher Recommends, Establishing training and instructing

courses to expound the importance of Emotional intelligence in our

Social life and in work. and suggested, Establish a Counseling program

to develop Emotional intelligence among students in other study grades.

:مشكلة البحث
أكد العدید من العلماء أمثال (جولمان، وشابیر، ومایر وسالوفي، وبارون) على وجود 

إلى  )١٩٩٥، (جولمانلوجداني"، إذ یشیرنماذج متعددة للذكاء ومن هذه النماذج: هو "الذكاء ا

واألبناء وجمیع أهمیة تأثیر الذكاء الوجداني في العالقات االجتماعیة مع زمالء العمل واألصدقاء 

أنه یساعد في النجاح الوظیفي للفرد ویضمن له النجاح في ، و من تربطهم بالفرد عالقة سلوكیة

  . )٦: ٢٠٠٦اهللا،  ( رزق العملیات والعالقات المرضیة داخل العمل

الحظ الباحث من خالل قراءاته وعمله في مجال اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي، انتشار 

والفساد بكل أنواعه، واإلساءة الى القیم المتمثل بالشذوذ، وجرائم العنف،لمجتمعل المضادالسلوك 

ة، مما ترتب على ذلك والتقالید السائدة، حتى وصلت هذه األمور الى أصحاب الوظائف الحكومی



صالح رمضان  هادي

٨٢

الضغوط النفسیة فشلهم الوظیفي والنظرة الدونیة لهم من جانب أفراد المجتمع، مما أدى الى زیادة 

.وشعور الفرد بتهدید أمنه واستقراره،العمل والدراسة في ومشكالتوالقلق،والخوف، ،لفردل

هم، وأثناء تدریسه كما اكتشف الباحث من خالل لقاءاته مع العدید من الطلبة ومدرسی

لطلبة الجامعة وجود مشكالت لدیهم متمثلة بسوء التوافق النفسي واالجتماعي، إذ ظهر علیهم 

بوضوح ضعف الثقة بالنفس، وضعف المشاعر الذاتیة، وعدم التوافق مع اآلخرین، وامتناعهم 

لقیم المجتمع عن المشاركة في البرامج واألنشطة االجتماعیة، وال مراعاة لظروف اآلخرین، وال

وتقالیده، مما سبب  ضعف في دافعیتهم نحو تحقیق أهدافهم ومستقبلهم فأصبحوا غیر مبالین بما 

من درجات متدنیة، غیر منظمین وغیر ملتزمین بدوامهم، إذ بلغ غیاب قسم من  هیحصلون علی

صیل ) ساعة في المادة الواحدة، مما أدى ذلك الى تدني مستوى التح٢٠الطلبة أكثر من (

الدراسي لدیهم بالرغم من تمتعهم بذكاء عقلي جید، فضال عن ذلك سیؤثر على مستقبل الفرد 

%) من ٢٠إال بـ (والمجتمع، وهذا الذي أشار إلیه (جولمان) في أن الذكاء العقلي ال یسهم 

%) لمهارات الذكاء الوجداني (جولمان، ٨٠العوامل التي تحدد النجاح في الحیاة تاركًا نسبة (

. مما یتطلب وضع أسالیب واستراتیجیات ومهارات تساعد الفرد في حل مشكالته )٥٥: ١٩٩٥

من أجل النجاح واالنجاز وتحقیق الهدف.

كذلك لمس الباحث قلة الدراسات العربیة وال سیما المحلیة منها في إعداد برامج تعلیمیة 

بشكل خاص ولدى فئات وٕارشادیة ونفسیة لتطویر مهارات الذكاء الوجداني لدى المراهقین

المجتمع بشكل عام. من هنا برزت الحاجة الى تنمیة الذكاء الوجداني لدى عینة من طلبة كلیة 

التربیة، من خالل البرنامج اإلرشادي المعد لهذا الغرض. 

أھمیة البحث والحاجة إلیھ.
في الوالیات علماء النفس والسلوك من المفاهیم التي شغلت الوجدانيیُّعد مفهوم الذكاء

المتحدة األمریكیة قبل أكثر من عشرین عامًا، عندما الحظ هؤالء العلماء أن نجاح الفرد 

وسعادته في الحیاة ال یتوقفان على ذكائه العقلي فقط، وٕانما على صفات ومهارات قد توجد وقد 

اء ال توجد عند األشخاص األذكیاء، أطلق العلماء على هذه الصفات والمهارات اسم الذك

أشیر إلیه من قبل عالم النفس حینوحتى قبل ذلك.. ). ١: ٢٠٠٩الوجداني (نور الهي، 

.Eالسلوكي أدورد ثورندیك ( Thorndike) إلى وجود ثالثة أنواع من الذكاء هي:١٩٢٠) عام (

معبرًا عنه بأنه القدرة على التصرف بحكمة في )، والمیكانیكي، واالجتماعي،المجرد(الذكاء 

القدرة على التواصل مع اآلخرین وتشكیل العالقات و  ).٧٤: ٢٠٠٧اإلنسانیة. (نوفل،  العالقات

.فعواطفنا هي التي تقود تفكیرنا وقیمنا). ٣٠٩: ٢٠٠٤االجتماعیة. (الزغول والهنداوي، 

  . )١٥: ٢٠٠٠(جولمان، 
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والوجدانیةمجموعة من الصفات الشخصیة والمهارات االجتماعیة هو :الذكاء الوجداني

وهو نوع من ).٢: ٢٠٠٥(إبراهیم، وانفعاالتهم، التي تمكن الشخص من تفهم مشاعر اآلخرین

: ٢٠٠٢حساسیة الفؤاد وفطنة القلب ورهافة الشعور وجیشان االنفعال ونبل العاطفة (الخولي، 

، بین الذكاء العام، والذكاء الوجداني، فالذكاء العام: ال یتم تعلمه أو تدریبهفرق ). وهناك ١٢٣

كما أن له جانبا وراثیا وآخر بیئیا وله نسبا للذكاء، أما الذكاء الوجداني: فیمكن أن یتعلم ویدرس، 

ولیس له نسب للذكاء، وأنه أقل درجة من حیث الوراثة الجینیة. والذكاء العام هبة من عند اهللا 

أو غیر عز وجل، أما الذكاء الوجداني، فهو قدرات ومهارات قد تكون موجودة لدى الفرد،

  ).١٩- ١٨: ٢٠٠٩موجودة، ولكن یمكن اكتسابها وتنمیتها وتدریب النفس علیها. (نورالهي، 

Emotionalترجم هذا المفهوم ( Intelligence بعدة مصطلحات منها: الذكاء  (

إال أن الباحث ألغراض الوجداني، والذكاء االنفعالي، والذكاء العاطفي، والذكاء الشخصي، 

تى ال یتشتت تفكیر القارئ سوف یستخدم مفهوم واحد خالل البحث الحالي، البحث العلمي، وح

وهو (الذكاء الوجداني). 

أن الكثیر من أصحاب  الذكاء المنخفض یشغلون الى  )Golemanر جولمان (یشی

بالفعل وظائف متواضعة بینما یحصل أصحاب الذكاء المرتفع دائمًا على وظائف ذات أجر عال 

، أي أن القدرات )٥٤: ٢٠٠٠یر على هذا النحو على الدوام. ( جولمان، لكن األمور ال تس

العقلیة وحدها لیست كافیة لنجاح الفرد في العمل والدراسة وعالقته مع اآلخرین، بل إن هناك 

جانب آخر مكمل للذكاء العقلي البد من تنمیته ورفع مستواه، سميَّ بالذكاء الوجداني. (خرنوب، 

). فمعدل الذكاء الوجداني مطلوب جدا في مؤسسات ١: ٢٠٠٩الهي، ) عن (نور ٢٨: ٢٠٠٣

العمل، ألن الذكاء العقلي یمكن الفرد من الحصول على الوظیفة، أما الذكاء الوجداني فیجعل 

وهذا هو ). ٨: ٢٠٠١الفرد یرتقي نحو األفضل، فهو المفتاح الجدید نحو النجاح. (آزوباردي، 

لي عاٍل یفشلون في حیاتهم الشخصیة والعملیة، ألن ذلك السبب في كون أشخاص ذي ذكاء عق

فالعدید من اآلباء  .)٥: ٢٠٠٤یعود إلى ضعف في مستوى مهارات الذكاء الوجداني (خوالدة، 

والتربویین عندما انزعجوا في اآلونة األخیرة من ارتفاع مستویات المشاكل التي یصادفها طلبة 

المنخفض وظهور العنف المدرسي واإلحباط وحالة القلق، المدارس التي تتراوح بین احترام الذات

  .)٧: ٢٠٠٧لجؤوا بكل قوة إلى تعلیم الطلبة المهارات الضروریة للذكاء الوجداني. (الخزرجي، 

فقد أكدت الكثیر من اآلیات ،حظي الذكاء الوجداني بعنایة خاصة، في الدین اإلسالمي

د من الخصائص لكي یحضى بالرضى اإللهي ویفوز القرآنیة الكریمة على أهمیة تمتع الفرد بعد

َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا قوله تعالى: في الدنیا واآلخرة، ومن هذه اآلیات

ِمْن َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ َوَلْو ُكنَت َفظّاً قال تعالى:و  ).٦٣: الفرقان( َخاطَبَـُهُم اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالماً 
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ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمر ِإنَّ الّلَه الَ :تعالىوقوله . )١٥٩آل عمران: (َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

   ).٣٦ النساء:(◌ً ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخورا

من مؤشرات الذكاء الوجداني وأهمیته في حیاة كما جاءت السنة النبویة الشریفة بالعدید 

(والذي نفسي بیده ال تدخلوا الجنة (صلى اهللا علیه وسلم):الرسولقولالفرد والجماعة منها: 

افشوا السالم ،حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه تحاببتم اوال تؤمنو ،احتى تؤمنو 

اهللا علیه وسلم): (مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم ، وقال (صلى هـ)١٣٢٣بینكم). (البخاري ،

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى من عضوًا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وعنه 

(صلى اهللا علیه وسلم) أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضًا). (صحیح مسلم، 

(لیس الشدید بالصرعة إنما الشدید الذي یملك ). وقال (صلى اهللا علیه وسلم)١١٥بشرح النووي: 

نفسه عند الغضب). 

یتضح من تلك األحادیث الشریفة الحث على التواد والتعاطف والترابط وٕاقامة عالقات 

طیبة مع اآلخرین والسیطرة والتحكم في االنفعاالت، أي معرفة االنفعاالت وفهمها ومن ثم 

جداني. فزیادة هذا النوع من الذكاء لدى أفراد المجتمع إدارتها، ویشكل ذلك مكونات الذكاء الو 

یؤدي الى التحكم بالذات وضبط االنفعاالت السلبیة من كره، وبغض، واحتقار، وتدبیر المؤامرات، 

، وٕاثارة الفتن، والعدوانیة، كما یؤدي الى القدرة على تنظیم االنفعاالت، بما یعزز ةوالغیبة والنمیم

  ).٦-٥: ٢٠٠٨) عن (الحسین، ١٢-١١: ٢٠٠٤ي. (خوالدة، النمو الوجداني والعقل

یتصف بعدد ، الذكاء العقلي على عكس :(تنمیته)الذكاء الوجداني یمكن تعلمه واكتسابه

كثیر من األسالیب التي تساعد المن خالل بسهولة من المهارات التي یمكن تعلمها واكتسابها 

). فالسنوات األولى المبكرة من حیاة ٣-٢: ٢٠٠٥(إبراهیم، علي تنمیتها وتقویتها في الشخصیة.

اإلنسان تمثل الفترة األولى لتشكیل مكونات الذكاء الوجداني، بالرغم من أن قدراته تستمر في 

,Freedman(التكوین طوال سنوات الدراسة. وفي ذلك یقدم فریدمان  أنموذج (الست )1999

Six(ثواني) لمعامل الذكاء الوجداني  Seconds Model EQ،( ویقول: ست ثواني تأمل

وتفكیر، تساعد الفرد على تعلم وتعلیم الذكاء الوجداني، ویحدد ثمانیة أساسیات تتضمنها األبعاد 

الثالثة لألنموذج، تساعد على تنمیة الذكاء الوجداني وهي:

Knowتعرف على نفسك:.١ yourself من خالل (قراءة مشاعرك وبنائها (محو األمیة :

والتعرف على نماذج محاكاة).العاطفیة)، 

Chooseاختر لنفسك: .٢ your self: من خالل (استخدام عواقب التفكیر والتقویم وٕاعادة

االختیار وتحفیز الذات والتفاؤل).

Giveاعط لنفسك: .٣ your self: من خالل (التقمص الوجداني المبدع، وتحدید أهداف

  ).٥٨- ٥٧: ٢٠٠١نبیلة). (غنیم، 
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خالل من  هرفع معدلالى إمكانیة اكتساب الذكاء الوجداني و  ).٢٠٠٥، (إبراهیمكما یشیر 

:اآلتیةالتوجیهاتبااللتزام 

تدریب الذات على الهدوء واالسترخاء في مواجهة األزمات..١

بالمشاعر واالنفعاالت السلبیة التي تتملكك أحیانًا دون توقع.  الوعي.٢

غضب، ألنها تعیق تفاعالتك الجیدة حاالت القلق واالكتئاب والأعمل على التخلص من .٣

بالناس 

تجعل العناد أو المكابرة یحرمانك من التعلم من اآلخرین حتى ولو كانوا أصغر منك أو  ال.٤

.فالرأي الجید والحكمة ال تعرف التمییز فاطلبها حیثما وجدتها وأینما وجدتها،مختلفین عنك

.ن بأن تتفهم مشاعرهمحافظ دائمًا على مشاعر طیبة عند التعامل مع اآلخری.٥

تحقیق هدف له ل له فرصةأنظر و قدرتك على مواجهة النقد الخارجي.  ةتنمیأعمل على.٦

.معنى

تذكر أن و ضد بعض األشخاص المختلفین عنك اجتماعیًا أو ذهنیًا.  ةالشخصیراقب تحیزاتك.٧

.ئیةولهذا تتصف الشخصیة المتعصبة بالعدا(الوجداني)التعصب نوع من الجمود العاطفي

امنح فرصة لنمو مهاراتك على التعاطف ومؤازرة اآلخرین ومد ید العون لهم. تذكر أن .٨

على العطاء من جهدك ووقتك العطاء ال یكون مادیًا فحسب بل یمتد لیشمل قدرتك 

  ). ٤- ٣: ٢٠٠٥(إبراهیم،.خادم القوم سیدهم""وعلمك.فالمجال أمامك واسع جدا لتكون خدومًا و

ذا بذل الجهد الكافي أن یرفع من مستوى ذكائه الوجداني، فالذكاء فاإلنسان یستطیع إ

  ). ٦: ٢٠٠٩ممكن تطویره بشكل أوسع بكثیر من تطویر الذكاء العقلي. (نور الهي،  يالوجدان

ومما تقدم تتضح أهمیة الدراسة الحالیة من أهمیة متغیراتها، حیث تناولت احد متغیرات 

ء الوجداني، الذي یلعب دورا مهما في سلوك الفرد، وفي تكیفه الشخصیة اإلنسانیة، اال وهو الذكا

ومواجهته للضغوط النفسیة، والنجاح في الحیاة. كما تكمن أهمیة الدراسة في بناء برنامج إرشادي 

في تنمیة الذكاء الوجداني، وان الدراسات في هذا المجال في العالم العربي عامة، وفي العراق 

حد علم الباحث.خاصة قد تكون قلیلة على 
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أھداف البحث:
یهدف البحث الحالي إلى:

تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة كلیة التربیة.لبرنامج إرشادي بناء.١

ل اختبار الفرضیات من خالفي تنمیة الذكاء الوجداني فاعلیة البرنامج اإلرشادي التحقق من.٢

اآلتیة:الصفریة 

ئیًا بین متوسط رتب درجات طلبة المجموعة ال یوجد فرق دال إحصاالفرضیة األولى:-

التجریبیة، والضابطة على مقیاس الذكاء الوجداني، بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي. 

ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسط رتب درجات طلبة المجموعة الفرضیة الثانیة:-

التجریبیة قبل التدریب على البرنامج وبعده.

جد فرق دال إحصائیًا بین متوسط رتب درجات طلبة المجموعة ال یو الفرضیة الثالثة:-

التجریبیة  في االختبارین البعدي والمرجأ. 

حدود البحث:
یقتصر البحث الحالي على طلبة الصفوف الثالثة من كلیة التربیة/ جامعة الموصل للعام 

  ).٢٠١٠ - ٢٠٠٩الدراسي (

تحدید المصطلحات .
Counselingالبرنامج اإلرشادي: أوًال: program:

بأنه (مخطط منظم على أساس عملیة سلیمة، یتكون من مجموعة من :تعریف الدوسري-

السوي والتوافق النفسي واالجتماعي  والخدمات اإلرشادیة المباشرة وغیر المباشرة لتحقیق النم

).٢٣٨: ١٩٨٥. (الدوسري، )والمهني

والتقدیر تهدف  ما جو من االحترامجموعة من األنشطة المخططة یسوده(تعریف الحسین: -

إلى مساعدة المسترشدین من التعامل مع مشكالتهم وتدریبهم على اتخاذ القرارات المناسبة 

).١٤- ١٣: ٢٠٠٨.(الحسین،)وٕایجاد الحلول الالزمة وتنمیة قدراتهم ومهاراتهم وتقدیر اتجاهاتهم

نظمة والمخططة لمعالجة مجموعة من الخدمات اإلرشادیة والنشاطات الم(تعریف الباحث: -

بعض المشكالت النفسیة الجماعیة تطبق في جو یسوده التقبل واالحترام والتقدیر خالل 

.)العملیة اإلرشادیة لتحقیق أهداف معینة

مجموعة من النشاطات والفعالیات المدروسة التي وضعت بشكل منظم (التعریف اإلجرائي:-

عیة بهدف تنمیة الذكاء الوجداني في جلسات تقدم لطلبة الصفوف الثالثة للمرحلة الجام
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إرشادیة مخطط لها مستخدمًا أسلوب التدریب على المهارات االجتماعیة، والعالج العقلي 

.)العاطفي

Emotionalالذكاء الوجداني: ثانیًا: Intelligence:

,Golemanتعریف جولمان (- القدرة على معرفة مشاعرنا ومشاعر اآلخرین، (:)1999

عن (الدردیر، )دافعیتنا ومعالجة انفعاالتنا جیدًا داخل أنفسنا وفي عالقتنا مع اآلخرینوحفز

٢٥: ٢٠٠٤.(

Bar-onآون وباركر (-تعریف بار- & Parker, هو قدرة  الفرد على فهم ذاته (:)2000

وفهم اآلخرین من حوله وتقدیره لمشاعرهم وتكیفه ومرونته تجاه التغیرات المحیطة به 

التي ل بطریقة ایجابیة مع المشكالت الیومیة بما یمكنه من تحمل الضغوط النفسیة والتعام

Bar-on.()یتعرض لها والتحكم في مشاعره وٕادارتها بكفاءة & Parker, 2000: 1(.

(وهو قدرة الفرد على فهم انفعاالته وانفعاالت اآلخرین، والتعامل مع هذه :تعریف نور الهي-

شكل جید، واستخدامها في حل المشكالت، والتفكیر بطریقة إبداعیة). االنفعاالت وٕادارتها ب

  ).٢٣: ٢٠٠٩(نور الهي، 

(قدرة الفرد على معرفة ذاته وتقدیرها، وضبط انفعاالته التعریف النظري للذكاء الوجداني:-

،وتغییرها وفق الظروف، والتكیف لمواجهة متطلبات الحیاة، وتحمل الضغوط واإلحباط

رغبة في التفوق، وقدرته على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین، وأداء األدوار والتفاؤل وال

.القیادیة بنجاح)

(وهو المستوى التي تصل إلیه عینة البحث الحالي، من :التعریف اإلجرائي للذكاء الوجداني-

الدرجة الكلیة التي یحصل علیها أفراد العینة على مقیاس الذكاء الوجداني الذي أعده خالل

الباحث إلغراض البحث).

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً : اإلطار النظري.

الذكاء الوجداني وعمر اإلنسان: 
اإلنسان یستمر في تقدم وتطور في الذكاء الوجداني حتى األربعینات والخمسینات من 

العادي المعرفي العمر، أي أن اإلنسان كلما تقدم في السن نضج ذكاؤه الوجداني، أما الذكاء 

یصل الى ذروته في نهایة مرحلة المراهقة، ثم یبقى ثابتا حتى نهایة الخمسین، ثم یمیل هذا 

الوجداني الذي یقوى مع تقدم العمر  ءالذكاء لالنخفاض قلیال بعد هذا العمر، على عكس الذكا

رسالة ). من هنا نفهم الحكمة من بدئ٥٦: ٢٠٠٩واكتساب الخبرات والتجارب، (نورالهي، 
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رسول اهللا محمد (صلى اهللا علیه وسلم) في سن األربعین، وما بعدها وهي سن النضوج العاطفي، 

ُه َوبـََلَغ َأْربَِعيَن َسَنًة قَاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي (الوجداني) إذ قال اهللا تعالى:  َحتَّى ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ

،ُمْسِلِمينَ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإنِّي ِمَن الْ أَنـَْعْمَت َعَليَّ 

). ومن هنا یجب أن نحرص على الراشدین وكبار السن ونستغل خبراتهم وقدراتهم  ١٥:حقافاأل(

لذكاء الوجداني عندهم، وأن ال ننتقص من إمكانیاتهم، وأن ال في أعمالنا ومشاریعنا ونستفید من ا

دورهم في بناء المجتمع وتقدمه. ةنقلل من أهمی

تشیر نتائج بحوث تدریب الذكاء الى أنه باإلمكان من خالل التدریب والتوجیه، والتنشیط 

العقلیة التي العقلي، واالجتماعي، أن نستغل قدرات الفرد الى أقصى ما یمكن، تلك اإلمكانیات 

تبدأ لدى الطفل بالتبلور من سن الثالثة من العمر، ومن الممكن القیام بالتنشیط العقلي لألطفال 

ابتدءا من المهد. وأن البیئة التي تفتقر لمثل هذه االستثارة العقلیة، تنخفض فیها نسبة ذكاء 

وى العادیین في الذكاء، األطفال بما یعادل عشرین درجة، وهي درجة تكفي لنقل النابغین الى مست

).٢٥٥-٢٥٤: ١٩٩٠أو أقل من ذلك، (إبراهیم، 

أطفالك  ىكن على وعي بالعوامل التي تیسر نمو الذكاء الوجداني لدإذا كنت أبًا أو أماً ف

شجعهم على و  ،ناقش آرائهم في الناس واآلخرین بدون تعصبو  ،مبكرًا، قلل من انتقاداتك ألرائهم

دربهم مبكرًا على اكتساب المهارات و  ،لتطوع لألعمال التعاونیة والخیریةالتعاطف مع اآلخرین وا

شجعهم على التخلي عن الغضب و  ،االجتماعیة وتنویع صداقاتهم بفئات مختلفة من الناس

أطلب  ،االنفعالیة بأن ترسم أمامهم بتصرفاتك قدوة لهم على الهدوء وتجنب االنفعاالتوالنوبات

ك على األقل ثالثة حلول ألي مشكلة قد تواجههم أو تعترض نموهم. منهم دائمًا أن یقدموا ل

  ). ٤: ٢٠٠٥(إبراهیم، 

:عالیة من الذكاء الوجدانيالشخص الذي یتسم بدرجةمهارات 

.یعبر عن المشاعر واألحاسیس بسهولة، و یتحكم في االنفعاالت والتقلبات الوجدانیة.١

، یحترم اآلخرین ویقدرهم، و نهم بیسریتفهم المشكالت بین األشخاص ویحل الخالفات بی.٢

في تعامالته مع الناس.یظهر درجة عالیة من الود والمودةو 

یحقق الحب والتقدیر و  ،نظرهمشاعر اآلخرین ودوافعهم وینظر لألمور من وجهاتمیتفهم .٣

یشعر براحة في المواقف الحمیمیة التي تتطلب تبادل المشاعر والمودة.، من الذین یعرفونه

یتكیف للمواقف االجتماعیة الجدیدة بسهولة.، و لالستقالل في الرأي والحكم وفهم األموریمیل .٤

(إبراهیم، یستطیع أن یتصدى لألخطاء واالمتهان الخارجي.، و یواجه المواقف الصعبة بثقة.٥

٢: ٢٠٠٥.( 
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  :يالنظریات التي تناولت الذكاء الوجدان
.1990Saloveyنظریة سالوفي، و مایر (-١ & mayer,:(

فكرة مفادها أن االنفعاالت تحتوي على معلومات تتعلق على تفترض هذه النظریة 

بالعالقات الداخلیة الخاصة بنفسیة الفرد والعالقات الخارجیة المتعلقة باألفراد اآلخرین وعندما 

 .)٧٩: ٢٠٠٩یحدث تفسیر في عالقة الفرد مع اآلخرین فإن انفعاالته تتغیر وفقًا لذلك. ( علي، 

,Saloveyوقد عرف سالوفي، ومایر ( & Mayer, ). الذكاء الوجداني: بأنه مجموعة 1990

من المهارات التي تسهم في التعبیر والتقدیر والتنظیم الفعال لالنفعاالت داخل الفرد نفسه وتجاه 

اآلخرین المحیطین به، كما یتضمن القدرة على استخدام المشاعر في حفز الدافعیة الذاتیة 

یط وتحقیق مطالب الحیاة. واعدا أنموذجا للذكاء الوجداني یتكون من خمسة أبعاد أساسیة للتخط

الوعي االنفعالي بالذات، ومعالجة االنفعاالت، ودافعیة الذات، والتعاطف، (للكفاءة الوجدانیة هي: 

لعاطفة والمهارات االجتماعیة). وذكر الباحثان السابقان أن العقل ینقسم على ثالثة أقسام هي: (ا

أو االنفعال، المعرفة أو التفكیر، اإلرادة أو الدافعیة). وبالتالي فأن الذكاء الوجداني هو القدرة 

على استخدام انفعاالتنا في مساعدتنا على حل مشاكلنا، والقدرة على أن نعیش حیاة أكثر فاعلیة، 

Mayer( هوتوصل مایر، وزمالؤ  & et al. درة عامة یزید ) إلى أن الذكاء الوجداني ق2000

  ).٢٣- ٢٠: ٢٠٠٤بزیادة العمر الزمني لإلنسان. (الدردیر، 

Danilنظریة دانیل جولمان (-٢ Goleman , 1990.(
األبحاث والدراسات  لىفي بناء نظریته للذكاء العاطفي ع)Goleman(اعتمد جولمان 

مخ االنفعالي التي الطبیة التي أجریت على الدماغ البشري والتي خرجت باكتشافات تركیبة لل

تفسر كیف یؤثر االنفعال في العقل المفكر، وكیف تكتشف تراكیب المخ المتداخلة في لحظات 

Limbicاالنفعال الكثیر من الحقائق، فهناك ما یسمى بالجهاز أو النظام الطرفي ( System ،(

میجدوالیقع في المنطقة الوسطى من المخ، وفي وسط هذا الجهاز، توجد لوزتان تسمى باال

)Amygdola وقد تبین من الدراسات الفسیولوجیة العصبیة أن هاتین اللوزتین تستقبالن (

  .)٧: ٢٠٠٤وترسالن كل الرسائل الوجدانیة. (المهدي، 

Self(أهمیة كبیرة لمفهوم فاعلیة الذات )Goleman(أعطى جولمان  Efficaly في (

نها وإ یاة ومواجهة ما یقابلها من تحدیات، بقدرة المرء على السیطرة على مجریات الحاعتقاده

مصدر للنظرة االیجابیة والمزاج االیجابي ومن خاللها یمكن تعلم التفاؤل واألمل الذي یدفع الفرد 

مهارة  تفالقدرة على تحفیز االنفعاال،بتحفیز انفعاالته وتوجیهها لتحقیق أهدافه وتطویر مهاراته

  . )١٣٢: ١٩٩٥(جولمان، یمتلكها من لدیه فاعلیة ذات عالیة.
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یقصد (جولمان) بالذكاء الوجداني: بأن نكون قادرین على التحكم في انفعاالتنا، وان نقرأ 

)أرسطوونفهم مشاعر اآلخرین الدفینة، ونتعامل بمرونة في عالقاتنا مع اآلخرین أو كما أشار (

أن تغضب من الشخص إنها تلك المهارة النادرة في:بقولهالوجدانیة،الى أهمیة المهارات 

. )١٣: ٢٠٠٠المناسب بالقدر المناسب، وفي الوقت المناسب، وللهدف المناسب. ( جولمان، 

واستمر (جولمان) في دراسة الذكاء الوجداني، وقدم أنموذجًا للذكاء الوجداني یتضمن الكفاءة 

Competenceالشخصیة: ( Personal) :والكفاءة االجتماعیة ،(Social Competence( ،

).٢٧ - ٢٥: ٢٠٠٤(الدردیر، 

نظریة التعلیم الملطف:-٣
,McGeeیؤكد أصحاب هذه النظریة وهم ( Menolascion, Hobbs, Minuses(

على قیم غیر تسلطیة تركز على مساندة ومشاركة المسترشدین وجدانیًا، كما یؤكدون على 

فاعالت اإلنسانیة الناجحة الصداقة بدل التركیز واالنصیاع والخضوع، ویشیرون الى أن كل الت

والفاشلة تعتمد أساسا على اتجاهاتنا ومعتقداتنا وأحكامنا األخالقیة، أي إذا كانت اتجاهاتنا 

ایجابیة فتكون تفاعالتنا ناجحة والعكس بالعكس، وتسعى هذه النظریة الى تحقیق مجموعة من 

ثیق عالقة الفرد ببیئته تقویة الرابطة الوجدانیة وتو  -١األهداف یمكن إیجازها باالتي: (

االجتماعیة في المدرسة أو أي مؤسسة تربویة أخرى، إذ تركز على الحب والتعاطف والدفء 

التقلیل من العوامل أو المثیرات المنفرة التي من شأنها أن تؤدي إلى ظهور السلوك  - ٢واالحترام.

والقائمین نح المعلمین تحسین التفاعالت االیجابیة واالتصال بالمسترشد مما یم -٣المضطرب. 

على رعایة المسترشدین والوالدین أو بین المسترشدین والمعلمین أو بین مسترشد وآخر).

من خالل األهداف الثالثة السابقة تجعل المسترشدین یشعرون باألمان والطمأنینة، أي أن 

اللمس واالبتسامة وجود المعلم یشعره باألمان والطمأنینة، وأن كلمات المعلم وٕایماءاته بما فیها

تعني للمسترشدین المكافأة واإلثابة بحد ذاتها، وكذلك جعل المسترشد یشعر أن المكافأة تأتي 

).٤٦-٤٥: ٢٠٠٨نتیجة إسهامه االیجابي ولیس من خالل خضوعه. (الحسین، 

.Dأنموذج دانییل جولمان (وبناًء على ما تقدم، یتبنى البحث الحالي  Goleman,

Competenceضمن الكفاءة الشخصیة: (یت). الذي 1998 Personal المتمثلة بـ (الوعي (

Socialبالذات، تنظیم الذات، الدافعیة). والكفاءة االجتماعیة: ( Competence المتمثلة بـ (

(التعاطف، والمهارات االجتماعیة). الذي سبق عرضها. وهذا ما یقیسه مقیاس الذكاء الوجداني 

دانییل جولمان.ضوء أبعاد أنموذج المعد في البحث الحالي في



…أثر برنامج إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني 

٩١

المنطلقات النظریة للبحث:
یالحظ مما تقدم من عرض لمفهوم الذكاء الوجداني ومكوناته أن الباحثین اختلفوا في 

تحدید مفهومه، فمنهم من عرف الذكاء الوجداني في ضوء عدد من القدرات العقلیة، ومنهم من 

واالجتماعیة (الكفاءات الوجدانیة)، ونظرا ألن عرفه في ضوء عدد من الكفاءات الشخصیة 

الذكاء الوجداني ما زال في بدایة البحث والدراسة، لذا فإن كل من التعریفات والنماذج السابقة 

كانت ضروریة حتى نستطیع أن نكون نظرة متكاملة عن الذكاء الوجداني، وبالنظر الى النماذج 

قد تكون متفقة على بعدین أساسیین للذكاء الوجداني: التي فسرت مفهوم الذكاء الوجداني، نجدها 

أحدهما: داخل الشخص (الوعي ومعرفة الذات، وفهم وتقدیر الذات، ومعالجة االنفعاالت 

وتنظیمها، ودافعیة الذات). والبعد الثاني: بین الشخص واآلخرین (التعاطف، والمهارات 

االجتماعیة). 

الدراسات السابقة:
,Mayerدراسة مایر (-١ 2001:(

هدفت الدراسة التعرف على عالقة الذكاء الوجداني بالسلوك االجتماعي، تكونت عینة 

) طالب من المدارس العامة. استخدم ٤) طالب من الجامعة، و(٧) طالبا (١١الدراسة من (

مقیاس الذكاء الوجداني للمراهقین، من إعداد الباحث وآخرین، ومقیاس الذكاء اللفظي من إعداد 

Dunn(دن ودن) ( & Dunn) ومقیاس السلوكیات االجتماعیة من إعداد ١٩٨١)، عام ،(

-Tالباحث، وبواسطة اختبار( test أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب مرتفعي الذكاء الوجداني .(

اآلخرین،  تمقارنة بالطالب منخفضي الذكاء الوجداني، أكثر قدرة على معرفة انفعاالتهم وانفعاال

دالة بین الذكاء الوجداني یتمیزون بالذكاء اللفظي. وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة كما أنهم

  ).٥١- ٥٠: ٢٠٠٤وكل من الذكاء االجتماعي والذكاء اللفظي. (الدردیر، 

):٢٠٠٤دراسة (الدردیر، -٢
هدفت الدراسة التعرف على مدى اختالف الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة وفق متغیر 

) طالبا ١٤٧ذكور، إناث) والتخصص (علمي، أدبي). تكونت عینة الدراسة من (الجنس (

جامعة جنوب الوادي ومن -وطالبة من طلبة الفرقة الرابعة (تربیة عام) بكلیة التربیة بقنا

من -التخصصات العلمیة واألدبیة، واستخدمت الدراسة األدوات اآلتیة: (مقیاس الذكاء الوجداني

عد استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة بواسطة الحزمة اإلحصائیة في العلوم إعداد الباحث)، وب

-T)، (تحلیل التباین، واختبار(SPSSاالجتماعیة ( testاالرتباط). توصلت الدراسة  ت)، ومعامال
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الى النتیجة اآلتیة: ال یختلف الذكاء الوجداني لدى طلبة عینة الدراسة باختالف الجنس 

  )١٢١-١٤: ٢٠٠٤، والتخصص. (الدردیر

):٢٠٠٤،مطر(دراسة -٣
الدراسة التعرف على أثر برنامج تعلیمي مستند الى نظریة جولمان في الذكاء  هدفت

عینة تكونت.االنفعالي في تنمیة هذا الذكاء والتقلیل من السلوك العدواني لدى الطلبة العدوانیین

 علىعشوائیا تقسیمهمتم ،) طالبة٤٠(و اً ) طالب٣٨بواقع (،وطالبةاً ) طالب٧٨( الدراسة من

أداة  استخدمت األدوات اآلتیة:الدراسة، ولتحقیق أهداف ،وأخرى ضابطة،مجموعة تجریبیة

وأداة أخرى للسلوك العدواني وفقا ،لقیاس السلوك العدواني عند الطلبة وفقا لتقدیرات المعلمین

الباحثة وقامت ،لقیاس الذكاء االنفعاليكما قامت الباحثة ببناء أداة،لتقدیرات الطلبة أنفسهم

موزعة على األبعاد الخمسة ،ببناء برنامج تعلیمي مستند الى نظریة جولمان للذكاء االنفعالي

والمهارات ،والتعاطف،والدافعیة،والتنظیم الذاتي،الوعي بالذات(:للذكاء االنفعالي وهي

دالة إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة توصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق).االجتماعیة

في تعدیل السلوك التجریبیة، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة، 

  ).١: ٢٠٠٤. (مطر، العدواني لدى الطلبة العدوانیین

).٢٠٠٦دراسة (رزق هللا،  -٤
لدى طلبة ء العاطفي،تنمیة مهارة الذكا في هذه الدراسة تصمیم برنامج تدریبي هدفت

تینمجموع على تقسیمهمتم ،وطالبةاً ) طالب١٠١( الدراسة منعینة تكونتالمرحلة الجامعیة. 

استخدمت الدراسة ) طالبًا وطالبة. ٦١بلغت (طالبًا وطالبة، وتجریبیة، )٤٠ضابطة، بلغت (

المیذ الصف السادس، تنمیة مهارات الذكاء العاطفي لدى تتدریبي في برنامج (األدوات اآلتیة:

العاطفي)، من إعداد الباحثة. وبعد استخدام الوسائل اإلحصائیة المناسبة للدراسة ومقیاس الذكاء

الحالیة، بینت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة، 

).١٠-٢٠٠٦:١ق هللا، (رزومتوسط درجات المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة. 

):٢٠٠٨دراسة الحسین ( -٥
الذكاء الوجداني لدى طالبات  ةهدفت الدراسة الى بناء برنامج إرشادي معرفي لتنمی

األولى:  تینمجموع على تقسیمهنتم ،) طالبة٤٠( الدراسة منعینة تكونتالمرحلة اإلعدادیة، 

استخدمت الدراسة األدوات ) وطالبة. ٢٠بلغت (،ضابطةطالبة، واألخرى: )٢٠ضابطة، بلغت (

، الذي مقیاس الذكاء الوجداني الذي أعَّده (عثمان، فاروق، ورزق، محمد عبد السمیع)اآلتیة:

ثم أعدت الباحثة برنامجا إرشادیا معرفیًا وفق نظریة األسلوب العالجي المعرفي تبنته الباحثة، 
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) جلسة إرشادیة طبقت على مدى ١٥( (آرون بیك) بأسالیب متعددة،)،  تكون البرنامج من

) جلسات إرشادیة في األسبوع الواحد. وبعد استخدام الوسائل اإلحصائیة ٣خمسة أسابیع بواقع (

) لعینة واحدة، والوسط المرجح)، أظهرت T-test(مربع كآي، واختبار مان وتني، واختبار (

ي الذكاء الوجداني من المشاركات النتائج تغیرات ایجابیة لدى الطالبات الالئي لدیهن انخفاض ف

في البرنامج اإلرشادي، وبشكل دال إحصائیا لمصلحة المشاركات في البرنامج. مما یدل على 

- : ط٢٠٠٨فاعلیة البرنامج اإلرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني لدى عینة البحث. (الحسین، 

ل).

التعلیق على الدراسات السابقة:
السابقة، فمنها ما استهدفت التعرف على اثر متغیر الذكاء لقد تنوعت أهداف الدراسات 

الوجداني في متغیر آخر، ومنها استهدف التعرف على عالقة الذكاء الوجداني مع متغیرات أخرى 

,Mayerكـ دراسة مایر ( )، ومنها ما هدفت بناء برامج ٢٠٠٤)، ودراسة (الدردیر، 2001

)، ودراسة (رزق اهللا، ٢٠٠٢كـ دراسة (بنا، والشافعي، تدریبیة، وٕارشادیة، من أجل تحقیق الهدف، 

). التي توصلت الى إحداث تغیرات ایجابیة في سلوك أفراد ٢٠٠٨)، ودراسة (الحسین، ٢٠٠٦

العینة، وهذا ما یتفق مع أهداف البحث الحالي. إال أنها اختلفت في حجم ونوع عینة البحث، 

المجال ألفراد المجموعة اإلرشادیة جمیعهم واتفقت في استخدام اإلرشاد الجماعي، ما یفسح

بالمشاركة. 

كانت معظم األدوات والوسائل اإلحصائیة المستخدمة في الدراسات السابقة متمثلة 

)، SPSSباستخدام األسالیب اإلحصائیة بواسطة الحزمة اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة (

ومقاییس مختلفة للذكاء الوجداني وكال حسب بیئته).

أما نتائج الدراسات السابقة فقد اختلفت وتنوعت لكنها بصورة عامة أظهرت تأثیر متغیر 

في متغیر آخر. وأفاد الباحث من تلك الدراسات في أنها عمقت رؤیته النظریة واإلجرائیة العملیة 

في تحدید مجتمع وعینة البحث، وبناء البرنامج اإلرشادي، ومساعدته في تجاوز بعض السلبیات 

ي وقع بها الباحثون السابقون، وسیقوم الباحث باقتراح الجلسات المالئمة للبرنامج اإلرشادي الت

في تنمیة الذكاء الوجداني. 

ونستخلص مما تقدم من دراسات ان مفهوم الذكاء الوجداني من المفاهیم المهمة في التأثیر 

تابعة المستمرة من أجل في شخصیة الفرد ومستوى أدائه، ومن األمور الجدیرة بالدراسة والم

تحقیق اإلرشاد والتوجیه. وان دراسات الذكاء الوجداني في مجتمعنا لم تتناول تنمیة الذكاء 

الوجداني إال في دراسة واحدة  اقتصرت على طالبات المرحلة اإلعدادیة، مما دفع الباحث الى 

داني باستخدام البرنامج إجراء هذه الدراسة لمساعدة الطلبة الجامعیین على تنمیة الذكاء الوج

اإلرشادي المناسب الذي سیطبق في البحث الحالي. 

منھجیة البحث وإجراءاتھ:
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التصمیم التجریبي:
للبحث الحالي، إذ  ملذا أعتمد الباحث تصمیما تجریبیًا یتضمن المجموعات المتكافئة المالئ

المجموعتین بأن الفرق بین ) أن هذا التصمیم یمنح الباحث قدرا مقبوال من الثقةWhynerیرى (

  ).٥). جدول (٧٦: ١٩٨٢رت،(نیل ولیبوالضابطة ینجم عن البرنامج وحدهالتجریبیة

  )٥جدول (ال

یوضح التصمیم التجریبي للتجربة

اختبار قبليالمجموعة التجریبیة
متغیر مستقل

البرنامج اإلرشادي
اختبار بعدي

اختبار بعدي×اختبار قبليالمجموعة الضابطة

ویتطلب التصمیم الخطوات اآلتیة:

) طالبا وطالبة من الصف الثالث من طلبة كلیة التربیة بوصفهم عینة البحث ٣٠اختیار (.١

بعد إجراء االختبار القبلي لكونهم من أكثر الحاصلین على درجة اقل في مقیاس الذكاء 

الوجداني.

جریبیة.توزیع أفراد العینة على مجموعتین أحداهما ضابطة، وأخرى ت.٢

الدراسي، والمهنة، لأجراء التكافؤ اإلحصائي للمجموعتین في عدد من المتغیرات كـ (التحصی.٣

لألب واألم، وترتیب الطالب بین أخوته).

إخضاع المجموعة التجریبیة إلى المتغیر المستقل (البرنامج اإلرشادي) في حین تبقى .٤

المجموعة الضابطة بدون برنامج إرشادي.

بعدي لمعرفة الفروق وداللتها بالنسبة للمجموعتین (التجریبیة والضابطة). إجراء اختبار.٥

مجتمع البحث:
كلیة التربیة للدراسة الصباحیة، في أقسامالثالثالصفطلبة جمیع مجتمع البحث یشمل

،)١(بة) طالبًا وطال١٢٣٥() قسمًا، بلغ العدد الكلي لمجتمع البحث ١١وعددها (جامعة الموصل، 

). ٢٠١٠ -  ٢٠٠٩للعام الدراسي () طالبة، ٥٦٨(و) طالبًا ٦٦٧( بواقع

عمادة كلیة التربیة.والتخطیط والمتابعة قسم اإلحصاء/عداد الطلبة من دائرة الدراسات أحصل الباحث على   )١(
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عینة البحث:
تم اختیار العینة بشكل مقصود من الطلبة الذین حصلوا على أقل الدرجات في مقیاس 

) طالبا وطالبة، من قسم الكیمیاء، قسمت العینة على مجموعتین: ٣٠الذكاء الوجداني، بلغت (

) طالبا ١٥) والمجموعة الضابطة، (B1+2البا وطالبة، الشعبة () ط١٥المجموعة التجریبیة (

). وقد اتخذ الباحث هذا األجراء لألمور اآلتیة: منها (لضمان عدم نقل A1+2وطالبة الشعبة (

ما یدور بالجلسات اإلرشادیة من المجموعة التجریبیة إلى المجموعة الضابطة. ولكون الباحث 

المذكور، وهذا یسهل علیه تطبیق الجلسات اإلرشادیة یدرس طلبة الصف الثالث في القسم

للبرنامج. والمساعدة التي أبدتهما رئاسة القسم وطلبتهما على تطبیق البرنامج اإلرشادي.

أداتا البحث:
أوالً: مقیاس الذكاء الوجداني.

تحدید مجاالت المقیاس وفقراتھ: -١
حاولت تفسیر الذكاء الوجداني منها: والدراسات السابقة التيتمت االستفادة من البحوث

.D()دانییل جولمان(أنموذج  Goleman, -Barآون ( - بار، ومقیاس)1998 on, EQ

2000, p1( الوجدانياختبار الذكاء ، و) لدانیل جولمانGoulman, ومقیاس الذكاء ،)2000

الجبوري، )، ومقیاس (٢٠٠٦)، ومقیاس (العبیدي، ٢٠٠٤الوجداني الذي أعده (الدردیر، 

تمت .على فقرات المقیاسل)، ومن تحلیل التعریف النظري للباحث بهدف الحصو ٢٠٠٩

في ضوء مكونات أنموذج دانییل جولمان الذكاء الوجداني،لمقیاس ةفقر  )٤٥( صیاغة

)D. Goleman, ) ٩) فقرات، تنظیم الذات (٩وقد توزعت كاآلتي: الوعي بالذات ().1998

یجاب على  ) فقرات.٩) فقرات، المهارات االجتماعیة (٩فقرات، التعاطف ( )٩فقرات، الدافعیة (

الفقرات باختیار احد البدائل االتیة: (دائمًا، أحیانًا، نادرًا).

صدق المقیاس:-٢
تحقق ذلك الصدق من خالل عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین المختصین في 

بعض  توفي ضوء آراء الخبراء ومالحظاتهم عدل). ١علم النفس، واإلرشاد النفسي،ملحق (

%) فأكثر من الخبراء وبذلك ٨٠) فقرات. اعتمد الباحث ننسبة اتفاق (٥الفقرات واستبعدت (

  ) فقرة. ٤٠أصبح عدد فقرات المقیاس (
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صدق تمییز الفقرات:-٣
لبة من الصف الثالث من ط) طالبًا وطالبة٢٠٠على عینة مكونة من (تم تطبیق المقیاس

بطریقة عشوائیة من عینة تطبیق المقیاس، رتبت الدرجات الكلیة للمقیاس اكلیة التربیة اختیرو 

تمثل الطلبة مرتفعي الذكاء الوجداني، التي%) من الدرجات العلیا٢٧واختار الباحث (تنازلیًا،

ضمت كل منالتي تمثل الطلبة منخفضي الذكاء الوجداني، %) من الدرجات الدنیا، ٢٧و(

تهامعالجطالبا وطالبة، وبعد حساب متوسطات درجات مجموعتي الطلبة و ) ٥٤المجموعتین (

.Tبحساب القیمة التائیة، ( test .تبین أن ) للمجموعة العلیا والمجموعة الدنیا لعینتین مستقلتین

) باستثناء فقرتین كانت غیر ممیزة هي: فقرة رقم ٠،٠٥فقرات المقیاس ممیزة عند مستوى داللة (

  ). ٤جدول (ال) فقرة ٣٨. وبذلك أصبح عدد فقرات المقیاس ()١()٣٦، و٢٧(

  )٤الجدول (

القوة التمییزیة لفقرات مقیاس الذكاء الوجداني والقیم التائیة

رقم 

الفقرة

ة القیمة التائی

المحسوبة

رقم 

الفقرة

القیمة التائیة 

المحسوبة

رقم 

الفقرة

القیمة التائیة 

المحسوبة

رقم 

الفقرة

القیمة التائیة 

المحسوبة

٥,٤٣٦-٢,٨١٣٣١-٤,٤٦٧٢١  -٤,٥٢٥١١-١

٤,٤٨٠-٣,٠٣٢٣٢-٣,٦٧٧٢٢  -٥,٠٩٣١٢-٢

٥,١٧٧-٢,٩٦٣٣٣-٦,٧٠٩٢٣  -٣,٤٣٦١٣-٣

٣.٥٠٠-٣,٨٠٤٣٤-٥,٢٠١٢٤  -٢,٧١٣١٤-٤

٢,٥٣١-٣,٢٤٠٣٥-٤,٥٧٠٢٥  -٢,٦٦٨١٥-٥

١,١٣٧-٥,٢٩٧٣٦-٢,٤٦٩٢٦-٦,٧٦٥١٦-٦*

٩,٤٠٩-٣٧*٠,٥٨٣-٦,٢٢٠٢٧  -٢,٩٨٣١٧-٧

٥,٥٨٥-٣,٨٥٧٣٨-٣,١٣٨٢٨-٢,٠٤٩١٨  -٨

٣,٢٩٧-٧,٦٤٤٣٩-٣,٠٦٤٢٩-٣,٢٦٦١٩  -٩

٨,٨٣٨-٢,٠١١٤٠-٣٧٢٨٣٠-٥,٨٣٥٢٠  -١٠

ثبات المقیاس. -٤
-Test، (إعادة االختبارتم إیجاد الثبات بطریقة Re- test.( وذلك بإعادة تطبیق

اختیروا ) طالبًا وطالبة٣٠(ت بلغقسم اللغة العربیةالثالث، صفعینة من طلبة الالمقیاس على

) یومًا من أجراء التطبیق األول،٢٠عشوائیا من طلبة عینة الدراسة االستطالعیة، بعد مضي (

جد الباحث أن و وباستخدام معامل ارتباط بیرسون إلیجاد العالقة بین التطبیق األول والثاني، 

  ). ٢٧٢: ٢٠٠٠(أبو لبدة،.ویعد هذا المعامل مقبوالً  .)٠,٨٦(لثبات یساويمعامل ا

١،٩٦٠%) = ٥) الجدولیة عند مستوى داللة (tالفقرة غیر ممیزة: فقیمة ( )١(
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الصورة النھائیة للمقیاس: -٥
) فقرة، موزعة على خمسة مجاالت، ٣٨أصبح المقیاس یتكون في صورته النهائیة من (

هي (الوعي بالذات، تنظیم الذات، الدافعیة، التعاطف، المهارات االجتماعیة)، ویتم تقدیر 

، (احیانًا)، دائمًا)() المقابلة لالستجابات ١، ٢، ٣رجات على المقیاس بإعطاء الدرجات (الد

) درجة كحد ٣٨) درجة كحد أعلى، و(١١٤وتتراوح درجة الفرد على المقیاس بین (،)(نادراً 

) وتشیر الدرجة المرتفعة على المقیاس الى تمتع الفرد ٧٦أدنى، أما المتوسط الفرضي فقد بلغ (

  .)١اء الوجداني، ملحق (بالذك

البرنامج اإلرشادي.-ثانیاً 
عتمد الباحث في بناء البرنامج اإلرشادي اإلجراءات اآلتیة:ا       

، اإلطالع على األدبیات الخاصة بأسس بناء البرامج اإلرشادیة وطرائقها ونماذجهابعد 

Borders(منها أنموذج  & Dryru, خبرة الباحث في و اني، الذكاء الوجدنتائج مقیاس ، و )1992

، إذ یدرس مادة اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي والصحة التربويالنفسي والتوجیه میدان اإلرشاد 

Borders(تم بناء البرنامج على وفق نظام النفسیة في الجامعة. & Dryru, وجاءت )1992

الخطوات المتبعة في البرنامج اإلرشادي كاآلتي: 

:تحدید الحاجات  -١
وهي مجموعة الخطوات التي یقوم بها معد البرنامج للوقوف على حاجات الطلبة األساسیة 

اعتمد الباحث على نتائج تطبیق التي یستند إلیها في صیاغة األهداف العامة والخاصة للبرنامج.

االختبار القبلي في مقیاس الذكاء الوجداني المعد ألغراض البحث الحالي كمؤشر لتحدید حاجات 

،المقیاس فقرات حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجاتهم علىالطلبة،

). یوضح ذلك.٦جدول (تصاعدیًا، وجاءت مرتبة 
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  ).٦جدول (ال

تصاعدیًا من أدنى درجة الى أعلى درجة.وترتیبها  فقرةالمتوسط الحسابي لكل 

رقم 
الفقرة

رتبتھا 
الحالیة

الفقرات
المتوسط 

  يالحساب
االنحراف 
المعیاري

المجال

الدافعیة٣,٥٩٢٢٥,٣٤٥أتمكن من التركیز تحت الظروف الضاغطة.١٧١
الدافعیة٣,٩٦٠٢٧,٩٤١أعمل لفترة طویلة دون ملل.١٩٢
المھارات االجتماعیة٣,٩٩٠٢٨,١٥١أستطیع التحدث أمام حشد من الناس.٣٦٣
المھارات االجتماعیة٤,٠٣٩٢٨,٥٠٢  جماعة.اختیاري باستمرار ألكون قائداً لل ٤  ٣١

٥  ٩ 
أستطیع االبتعاد عن التوتر واالنفعال وخاصة في الظروف 

الصعبة.
٤,١٤٩٢٩,٢٧٤

تنظیم الذات

تنظیم الذات٤,٣٢٨٣٠،٥٣٥.لديَّ القدرة على التحكم في انفعاالتي ٦  ١٢
المھارات االجتماعیة٤,٣٢٨٣٠,٥٣٦اشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات االجتماعیة.٣٢٧
الدافعیة٤،٣٤٨٣٠,٦٧٧یصفني زمالئي بأنني طموح جداً.٢١٨
التعاطف٤،٣٧٨٣٠,٨٨٩اشعر باأللم والضیق عند مواجھتي لشخص غاضب.٢٣٩
تنظیم الذات٤,٤٢٧٣١,٢٤١ابذل قصارى جھدي في المواقف المحزنة حتى ال أبكي.١٣١٠
التعاطف٤,٤٧٠٣١,٤٥٧ان إحساسي مرھف تجاه اآلخرین.یصفني زمالئي ب٢٤١١
الدافعیة٤,٤٩٧٣١,٧٢٩ال توقفني بعض العقبات عن تحقیق أھدافي.١٥١٢
الدافعیة٤,٥٠٧٣١,٧٩٨أحب ان أنجز أي عمل أقوم بھ دون تأجیلھ.١٦١٣
الوعي بالذات٤,٥٣٧٣٢,٠١٠أستطیع ضبط مشاعري (فرح، حزن...).١٤  ٥
الدافعیة٤,٧١٦٣٣,٢٧٢افعل ما یتوقعھ الناس مني مھما كلفني ذلك من جھد. ٢٠١٥
تنظیم الذات٤,٨٣٥٣٤,١١٤اشغل نفسي في عمل أفضلھ، عند شعوري بالضیق.١٤١٦
تنظیم الذات٤،٨٤٠٣٤,٠٥٧لديَّ القدرة على التكیف مع األحداث الجاریة.٨١٧
تنظیم الذات٤،٨٣٥٣٤,١٨٤قیة لمواجھة متطلبات الحیاة.أتمكن من تولید األفكار المنط١١١٨
المھارات االجتماعیة٤,٨٧٥٣٤,٣٩٣أشجع التغییر في سلوكیات الجماعة ولو كان بسیطا.٣٧١٩
الوعي بالذات٤,٩٥٠٣٤,٨٣١أدرك الھدف الذي أسعي إلیھ بوضوح.٧٢٠
الوعي بالذات٥,٠٠٠٣٦,١٨٣  فسي.ن استفید من انفعاالت اآلخرین في زیادة فھمي عن٣٢١
التعاطف٥,٠١٤٣٥,٣٧٦استمع إلى مشكالت اآلخرین وأسعى إلى حلھا.٢٧٢٢
المھارات االجتماعیة٥,٠٢٤٣٥,٤٤٦أستطیع فھم نشاط الجماعة والتناغم معھ.٣٣٢٣

٢٦٢٤
أستطیع معرفة وفھم مشاعر اآلخرین من خالل تعبیرات 

وجوھھم.
٥,٠٥٤٣٥,٦٥٧

تعاطفال

المھارات االجتماعیة٥,٠٧٤٣٥,٧٩٧أحاول حل المنازعات التي تنشب بین اآلخرین.٣٤٢٥
الدافعیة٥,١٠٤٣٦,٠٠٩لتحسین طریقة عملي أقبل النصیحة من أي شخص١٨٢٦
التعاطف٥,١٥٤٣٦,٣٥٨أضع نفسي محل اآلخرین ألشعر بما یشعرون بھ.٣٠٢٧
الوعي بالذات٥,٢٠٤٣٦,٧٠٨عرفة جوانبھا السلبیة.أستطیع تحدید مشكلتي وم٢٢٨
الوعي بالذات٥,٢٣٣٣٦,٩١٩أشعر بالثقة في نفسي في معظم المواقف.١٢٩
التعاطف٥,٢٧٣٣٧,٢٠١ینتابني الشعور بالضیق اتجاه أي شخص یخالف القانون.٢٥٣٠
الوعي بالذات٥,٢٨٣٣٧,٢٧٠  اشعر بالرضا ألني أنجح في تقدیر األمور تقدیرا واقعیاً.٣١ ٤

١٠٣٢
اشعر بالذنب اتجاه األشیاء الخاطئة التي ارتكبتھا في 

الماضي.
٥,٤٠٣٣٨,١١٢

تنظیم الذات

التعاطف٥,٥٣٢٣٩,٠٢٣أبادر بتقدیم العون والمساعدة للمحتاجین.٢٨٣٣
المھارات االجتماعیة٥,٥٤٢٣٩,٠٩٤أمدح اآلخرین عندما یستحقون ذلك.٣٨٣٤
الوعي بالذات٥,٥٨٢٣٩,٣٧٥یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على عادة سیئة.٣٦ ٦
الدافعیة٥,٥٨٢٣٩,٣٧٤أشعر باالرتیاح تجاه الناس المتفائلین.٢٢٣٧
التعاطف٥,٧٠١٤٠,٢١٥أشجع السلوك اإلیجابي لدى اآلخرین.٢٩٣٨
المھارات االجتماعیة٥,٧٤١٤٠,٤٩٦ین.احرص دائما على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخر٣٥٣٩
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تحدید أھداف البرنامج: -٢
وفق الحاجات التي تم على للبرنامج اإلرشادي، العامة والخاصة األهداف صیاغة تتم

بحیث تنسجم مع موضوع الجلسة اإلرشادیة. تشخیصها

األولویات: تحدید-٣
صاعدیًا، لذا عدت الفقرة التي حازت حددت األولویات عن طریق ترتیب فقرات المقیاس ت

) فقرة تمثل ٢٠) فما دون هي بمثابة حاجة، وقد تبین أن هناك (٤,٩٥٠على متوسط حسابي (

الحاجات التي یحتاج إلیها افرد العینة في تنمیة الذكاء الوجداني.

اختیار وتنفیذ نشاطات البرنامج اإلرشادي: -٤
من جلسة حسب حاجة كل مع البرنامج وأهدافه و اختیرت النشاطات والوسائل التي تناسب

والتعزیز االجتماعي، والنمذجة، المناقشة، ولعب الدور، المحاضرة، (منها:الجلسات اإلرشادیة

والتغذیة الراجعة، الواجب البیتي).

٥- ΕΎѧγϠΟϟ�ΩΩѧϋϭ�ˬΞϣΎѧϧέΑϟ�ΓΩϣ�ˬ�ΓέѧΗϓϭ�ˬϕѧϳΑρΗϟ�ϥΎѧϛϣϭ�ˬΔѧγϠΟϟ�ΓΩѧϣϭ
:المتابعة
،بمعدل جلستین أسبوعیاة، ) جلس١٢یتكون من (، و ) أسابیع٦(ستغرق البرنامج أ

في (المجموعة التجریبیة) ، ویطبق البرنامج على عینة الدراسة ) دقیقة٤٥(وتستغرق الجلسة نحو 

 ق. ویعاد تطبیوفى جلسات جماعیةبجامعة الموصل، إحدى قاعات التدریس بكلیة التربیة 

ق البعدي على نفس العینة للتأكد من مدى استقرار ) یومًا من التطبی٣٠المقیاس بعد مضي (

النتائج.  

الصدق الظاھري للبرنامج اإلرشادي.   -٦
البرنامج اإلرشادي  بصیغته األولیة على مجموعة من الخبراء والمختصین فيُعرض 

). وقد حصل البرنامج على نسبة اتفاق ٢( ملحقالتربويالنفسي والتوجیهمیدان اإلرشاد

وأخذ الباحث بالمقترحات والتعدیالت التي أشار إلیها السادة الخبراء، للوصول بالبرنامج  %).٩٠(

إلى المستوى المطلوب.  

أسالیب تنفیذ الجلسات اإلرشادیة:-٧
أسلوب العالج العقلي العاطفي:- أ

) أن األفكار واالنفعاالت واالضطرابات النفسیة التي تؤذي الذات Ellisتفترض نظریة (

هاجمتها، وذلك من خالل إعادة تنظیم التفكیر واإلدراك بدرجة یصبح معها الفرد منطقیا یجب م

). وان یتحقق عند المسترشد نظرة واقعیة ومتسامحة للحیاة ١٧٧: ١٩٨١ومتعقال (باترسون، 

التي یعیشها، وان یتعلیم المسترشد التقلیل من القلق (لوم الذات)، وتقبل الذات (التقلیل من 
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ومالحظة الذات، وتقویمها، وذلك لتحسین سلوك الفرد، نحو نفسه واآلخرین وهذه من  العدوان)

Gillilandمؤشرات الذكاء الوجداني ( & James, 1984: 197.(

أسلوب التدریب على المهارات االجتماعیة: - ب

یعرف التدریب على المهارات االجتماعیة: بانه أسلوب عالجي یستهدف مساعدة األفراد 

اجتماعیة في مواقف خاصة، وذلك لمساعدتهم في تحقیق األهداف  تطویر وٕانتاج سلوكیاعلى ت

,Granvoldالشخصیة واالجتماعیة قصیرة وبعیدة المدى بفعالیة اكبر ( 1994: 300-301.(

) أن تعلم المهارات یتضمن ثالث مراحل هي: التعرف: وهي عملیة إدراكیة تتضمن Fittsویرى (

والتلقائیة: وهي ارتباط م بالموضوع. والتثبیت: وهي تكرار عملیات التدریب. إحداث ألفة المتعل

  ).١٢٥- ١٢٤: ١٩٨٥المعلومات اإلدراكیة بالعملیات الحركیة. (موسى، 

تطبیق البرنامج اإلرشادي.-٨
الموافق األربعاءیوم ، و موعد الجلسة األولى) ٨/٢/٢٠١٠(الموافق االثنینیوم تحدیدتم 

.الذكاء الوجدانيتطبیق االختبار البعدي لمقیاس ، و إنهاء البرنامج اإلرشادي )٢٤/٣/٢٠١٠(

 رموعدا لتطبق االختبا،١٠/٥/٢٠١٠على المجموعتین التجریبیة والضابطة معًا، ویوم االثنین 

) یوما من االختبار ألبعدي.٤٧المرجأ، بعد (

) أسابیع بمعدل جلستین ٦() جلسة إرشادیة، توزعت على ١٢تكون البرنامج اإلرشادي من (

في األسبوع الواحد، ثم أضیف أسبوع آخر تعویضًا ألسبوع االنتخابات التي أجریت في األسبوع 

) یوضح ذلك.٧لتحقیق الجلسات اإلرشادیة الجماعیة اآلتي، جدول (الثاني من الشهر الثالث، 

  )٧جدول (ال

الجلسات اإلرشادیة حسب تاریخ تنفیذها

التاریخالموضوع  تالتاریخالموضوع  ت

١/٣االتزان االنفعالي.-٨/٢٧.تمهیدیة-١

، التفكیرشرح العالقة بین-٢

.االنفعال، والسلوكو 

٣/٣الثقة بالنفس.-١٠/٢٨

١٥/٣ضبط الذات.-١٥/٢٩التفكیر عند اإلنسان.آلیة -٣

التنظیم والدافعیة وأثرهما في -٤

النجاح وتحقیق الهدف.

١٧/٣وعي بالذات وتقبلها.ال-١٧/٢١٠

٢٢/٣تحقیق الذات واالستقاللیة.-٢٢/٢١١العالقات االجتماعیة.-٥

أسالیب التفاعل االجتماعي -٦

االیجابیة مع اآلخرین.

٢٤/٣الختامیة.-٢٤/٢١٢
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وفي ما یأتي أنموذجا ألحدى الجلسات اإلرشادیة: هي الجلسة: الخامسة:

الجلسة 
الخامسة

) دقیقة.٤٥مدتھا: (

موضوع 
الجلسة

العالقات االجتماعیة.

الحاجات المرتبطة 
بالموضوع

توعیة أفراد المجموعة بمعاني القیم والتقالید اإلنسانیة السلوكیة السلیمة -١
وضرورة احترامھا. 

تنمیة العالقات االجتماعیة مع الزمالء واآلخرین. وتطویر مھارة الحكم -٢
االجتماعي. 

األھداف 
العامـة

مشاركة اآلخرین في الخبرات والمشاعر واالتجاھات واألفكار. وتقدیر -١
األھل واألصدقاء والمدرسین.

تنمیة التوافق النفسي واالجتماعي لدى أفراد المجموعة اإلرشادیة، -٢
والتواصل مع اآلخرین.

األھداف 
الخاصة

ان یشارك أفراد المجموعة اإلرشادیة في إعداد قواعد السلوك -١
معاییره، ومناقشة ما ینبغي اتخاذه من خطوات لتحسین االجتماعي و

سلوك الفرد والجماعة. 
ان یسعى أفراد المجموعة اإلرشادیة الى التعاون مع اآلخرین والتشاور -٢

معھم واحترام آرائھم والمحافظة على وحدتھم. 
اإلستراتیجیات 

والنشاطات 
اإلرشادیة

اعیة، وھي تتمثل المحاضرة: یوضح الباحث معنى العالقات االجتم-١
العالقة مع األھل واألسرة والقرابة والجیران وزمالء العمل 
واألصدقاء. وال یمكن التخلي عنھا. ومن اجل ذلك یبحث الناس عن 
األصدقاء. كما یوضح الباحث الصفات المحببة في األصدقاء الذین 

نختارھم من بین اآلخرین. 
بالطرائق الفعالة في إقامة مناقشة أفراد المجموعة اإلرشادیةالمناقشة: -٢

استعراض بعض المواقف و.عالقات اجتماعیة متوازنة مع اآلخرین
االجتماعیة المفترضة ومناقشتھا مع أفراد المجموعة.  

لعب الدور: تكلیف احد أفراد المجموعة اإلرشادیة بتمثیل دور احد -٣
األصدقاء الذین تعرض لموقف ما تجاھلھ صدیقھ وغضب منھ، ماذا 

؟ وكیف توصل الى الحل المناسب ونال رضا صدیقة من جدید.شعر
التغذیة الراجعة: یقدم الباحث التغذیة الراجعة اإلیجابیة والتصحیحیة -٤

ألفراد المجموعة اإلرشادیة على كیفیة إتقان قواعد السلوك االجتماعي 
وتطبیقھ في كسب األصدقاء ومساعدة اآلخرین وتقبلھم.

ز أفراد المجموعة اإلرشادیة بتقدیم الثناء التعزیز االجتماعي: تعزی-٥
والمدیح لھم عند تقدمھم في اكتساب مھارة العالقات االجتماعیة.

توجیھ سؤال الى أفراد المجموعة اإلرشادیة عن مدى فھمھم واستیعابھم -١التقویـم البنائي
للمھارات االجتماعیة.

المتوازنة مع ما ھي الطرائق الفعالة التي تدیم العالقات االجتماعیة -٢
اآلخرین.
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إدارة الجلسة اإلرشادیة الخامسة:
بأفراد المجموعة اإلرشادیة ویشكر لهم التزامهم بموعد الجلسات، ثم یناقش الباحثیرحب .١

معهم الواجب البیتي حول التقریر الذي طلب منهم في الجلسِة السابقِة.

تمثل العالقة مع األهل واألسرة المحاضرة: یوضح الباحث معنى العالقات االجتماعیة: وهي .٢

والقرابة والجیران وزمالء العمل واألصدقاء.. والتي نعبر عنها بحب اآلخرین وتقبلهم 

ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم ومعاونتهم على حل مشكالتهم والتضحیة من أجلهم والثقة 

اللعب والعمل فیهم والعمل معهم والدفاع عنهم.  وأن معظم الناس عندهم شعور ورغبة في

مع اآلخرین. وتعد العالقات االجتماعیة اإلنسانیة التي یكونها الفرد على المستوى المهني أو 

الشخصي بمثابة الكنز، وهذا هو السبب في كون أشخاص ذا ذكاء عالي یفشلون في حیاتهم 

ذا الشخصیة والعملیة وذلك الن الذكاء العقلي ذو عالقة محدودة بحیاة الشخص وان فشل ه

ویرى  .)٥: ٢٠٠٤الشخص یعود إلى عدم امتالكه مهارات الذكاء الوجداني (خوالدة، 

في العالقات االجتماعیة مع زمالء له تأثیرا ایجابیاً الذكاء الوجدانيان ) ١٩٩٥، (جولمان

انه یساعد في النجاح ، و العمل واألصدقاء واألبناء وجمیع من تربطهم بالفرد عالقة سلوكیة

( رزق اهللا، رد ویضمن له النجاح في العملیات والعالقات المرضیة داخل العملالوظیفي للف

فالشخص الذي لدیه قدرة على تكوین عالقات إنسانیة متینة فهو یتمتع بالذكاء  .)٦: ٢٠٠٦

الوجداني. ویعتمد استقرار المستقبل الوظیفي على مدى بنائه العالقات االیجابیة في بیئة 

صة، فالكثیر من الموظفین یقدرون قیمة الذكاء الفني، ولكنهم یجهلون العمل، أو حیاته الخا

الوجداني، فكلما كانت عالقات الشخص جیدة انعكس ذلك على إنتاجیته سواء  ءقیمة الذكا

كانت ایجابیة أو سلبیة. 

یناقش الباحث أفراد المجموعة اإلرشادیة في مفهوم االتصال، فهو قوام جمیع المناقشة: .٣

االجتماعیة، فاالتصال: هو غذاء العالقات اإلنسانیة، فسبب أي قطیعة أو سوء العالقات 

یسأل الباحث من خالل افتراض بعض المواقف االجتماعیة: و  فهم هو نقص االتصال.

ماذا لو دخلت في جدال مع صدیقك حول احد األلعاب؟ كیف ستشعر تجاهه؟ -

وماذا تفعل؟ ماذا لو ان أصدقاءك بدأوا یتجاهلونك، كیف ستشعر؟ -

ماذا لو ان أصدقاءك بدأوا یتضایقون منك، ماذا ستشعر؟ هل بإمكانك عمل أي شيء؟  -

یشارك أفراد المجموعة معززا إجابتهم باألمثلة. .٤

یوضح الباحث ألفراد المجموعة اإلرشادیة العوامل التي تؤثر في المستقبل الوظیفي واإلجهاد .٥

بسبب خالف عالقات العمل، وقبول النصیحة من تغلیب النزعة االنتقامیة:النفسي وهي:

تغلیب الكبریاء، فان الكبریاء والتمیز یمنعان إیجاد حل دون ضحایا.و المصدر الخطأ، 
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لعب الدور: تكلیف احد أفراد المجموعة اإلرشادیة بتمثیل دور احد األصدقاء الذین تعرض .٦

ى الحل المناسب ونال لموقف ما تجاهله صدیقه وغضب منه، ماذا شعر؟ وكیف توصل ال

رضا صدیقة من جدید.

التعزیز االجتماعي: تعزیز أفراد المجموعة اإلرشادیة بتقدیم الثناء والمدیح لهم عند تقدمهم في .٧

اكتساب مهارة العالقات االجتماعیة.

التدریب البیتي: 

الطلب من كل فرد من أفراد المجموعة اإلرشادیة بإصدار األحكام على نفسه، ومعرفة 

مدى استفادته من الجلسة اإلرشادیة في الحیاة الیومیة والواقعیة.

الوسائل اإلحصائیة.
مان ـ وتني  (الوسائل اإلحصائیة اآلتیة: اختبارتحلیل البیانات وتفسیرها استخدمت في 

للعینات متوسطة الحجم، ولكوكسن، االختبار التائي لعینتین مستقلتین، معامل ارتباط بیرسون، 

)، وقد تم تحلیل جمیع البیانات باستعمال الحاسب اآللي وباعتماد الحقیبة مربع كآياختبار 

).SPSSاإلحصائیة في برنامج (

عرض النتائج ومناقشتھا:
بناء برنامج إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة كلیة التربیة. وقد تحقق كما .أوالً 

بع. موضح في اإلجراءات المتبعة في الفصل الرا

التعرف على فعالیة البرنامج اإلرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة كلیة التربیة. .ثانیاً 

قام الباحث بالتحقق من خالل اختبار الفرضیات الصفریة اآلتیة:

ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین درجات المجموعتین (التجریبیة والضابطة) الفرضیة األولى:

بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي.ء الوجدانيالذكاعلى مقیاس 

  )٨جدول (ال

وتني) للمجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس -یبین القیم اإلحصائیة الختبار (مان

الذكاء الوجداني  في االختبار البعدي.

  العددالمجموعة
مجموع 

الرتب

متوسط 

الرتب

قیمة 

مان تني
Sigالداللة  

15337,5022,50التجریبیة
7,5000,000

مستوى عند دالة

0,05 15127,508,50الضابطة
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) نجد فروقًا بین متوسط رتب درجات المجموعة التجریبیة البالغة ٨عند مالحظة الجدول (

) في مستوى الذكاء 8,50) ومتوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والبالغة (22,50(

) للموازنة بین عینتین مستقلتین متوسطة الحجم، وتني-الوجداني، وعند تطبیق اختبار (مان

)/20.025) وهي أصغر من (0,000) بلغت (Sigأظهرت النتائج أن  القیمة المعنویة (

وهذا یدل على وجود فرق دال إحصائیا بین درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس 

ریبیة التي تلقت البرنامج اإلرشادي. الذكاء الوجداني وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التج

واستنادا الى ذلك ترفض الفرضیة الصفریة.

على مقیاسالمجموعة التجریبیة أفراد ال توجد فروق دالة إحصائیا بین درجات الفرضیة الثانیة:

قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي وبعده. الذكاء الوجداني

  )٩جدول (ال

ولكوكسن) للمجموعة التجریبیة على مقیاس الذكاء الوجداني  یبین القیم اإلحصائیة الختبار (

قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي وبعده.

  العددالمجموعة
مجموع 

الرتب

متوسط 

الرتب

قیمة 

ولكوكسن
Sigالداللة  

150,000,00القبلي
3,0640,001

دالة عند مستوى 

0,05 151208البعدي

قًا بین متوسط رتب درجات المجموعة التجریبیة على ) نجد فر ٩عند مالحظة الجدول (

) ومتوسط رتب درجاتهم في االختبار 0,00مقیاس الذكاء الوجداني في االختبار القبلي والبالغة (

)، وعند تطبیق اختبار (ولكوكسن) للموازنة بین عینتین مترابطتین متوسطة 8البعدي والبالغة (

) وهي أصغر من 0,001) بلغت (Sigعنویة (الحجم، أظهرت النتائج أن  القیمة الم

)/20.025 وهذا یدل على وجود فرق دال إحصائیا في درجات المجموعة التجریبیة على (

مقیاس الذكاء الوجداني في االختبارین، القبلي والبعدي، وكان هذا الفرق لصالح درجات االختبار 

البعدي، واستنادا الى ذلك ترفض الفرضیة الصفریة.
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ال توجد فروق دالة إحصائیا بین درجات أفراد المجموعة التجریبیة على مقیاس رضیة الثالثة:الف

بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي ودرجاتهم في االختبار المرجأ. الذكاء الوجداني 

  )١٠جدول (ال

یبین القیم اإلحصائیة الختبار (ولكوكسن) للمجموعة التجریبیة على مقیاس الذكاء الوجداني  

في التطبیق البعدي والمرجأ

  العددالمجموعة
مجموع 

الرتب

متوسط 

الرتب

قیمة 

ولكوكسن
Sigالداللة  

1547,506,79البعدي
0,3150,753

غیر دالة عند 

0,05مستوى  1557,508,21المرجأ

) نجد فرقًا بین متوسط رتب درجات المجموعة التجریبیة على ١٠عند مالحظة الجدول (

) ومتوسط رتب درجاتهم في االختبار 6,79الذكاء الوجداني في االختبار البعدي والبالغة (مقیاس 

)، وعند تطبیق اختبار (ولكوكسن) للموازنة بین عینتین مترابطتین متوسطة 8,21المرجأ والبالغة (

) وهي أكبر من 0,753) بلغت (Sigالحجم، أظهرت النتائج أن  القیمة المعنویة (

)/20.025 هذا یدل على عدم وجود فرق دال إحصائیا في درجات المجموعة التجریبیة ) و

على مقیاس الذكاء الوجداني في االختبارین، القبلي والمرجأ. واستنادا إلى ذلك تفبل الفرضیة 

الصفریة.

مناقشة النتائج
بالنسبة لنتائج تطبیق مقیاس الذكاء الوجداني في اإلجراء القبلي للكشف عن تدني 

ى الذكاء الوجداني لدى طلبة كلیة التربیة، تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام الوسط مستو 

) فقرة أعدت مشكالت یعاني منها طلبة كلیة ٢٠الحسابي واالنحراف المعیاري، تبین أن هناك (

) تتوزع على مجاالت المقیاس، وتشیر هذه النتیجة الى تدني قدرة الذكاء ٦التربیة، جدول (

ني لدى عینة من طلبة المرحلة الجامعیة. وتتفق هذه النتیجة مع بعض الدراسات السابقة كـ الوجدا

) وهذا ما یؤكد مشكلة البحث الحالي في أن أسالیب التعلم في مدارسنا ٢٠٠٨(دراسة، الحسین، 

ال تراعي حاجات الطلبة في أساسیات الذكاء الوجداني المتمثلة  بالتعاطف والحنان والمودة 

عب والمرح والترفیه، وتركز على التفوق األكادیمي وٕاهمال الجوانب الوجدانیة رغم أهمیتها، والل

األمر الذي دفع الباحث بعد اطالعه والعمل مع الطلبة ومساعدتهم في حل مشكالتهم الى 

التفكیر في تصمیم برنامج إرشادي یسهم في تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة.

وجود فروق ذات داللة إحصائیا بین متوسط وتني)-ر (ماناختباأظهرت نتائجكما 

. ولصالح البعديدرجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار 
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أفراد المجموعة التجریبیة. مما یدل على أن البرنامج اإلرشادي الُمعد من الباحث، له أثر كبیر 

لدیهم، من خالل مواضیع تنمیة الذكاء الوجدانية في أفراد المجموعة التجریبی علىوواضح 

الباحث، والقیام بتوجیه عملیات بإشرافالجلسات التي قدمت وتمت مناقشتها بصورة جماعیة 

محتوى فضال عنالتعامل ودینامیات المناقشة التي تقوم على ما تطرحه المجموعة التجریبیة 

ة واالستفسارات التي تثیرها أفراد المجموعة المادة العلمیة وٕاجابة الباحث عن بعض األسئل

اإلرشادیة. 

أدت الى رفع مستوى الذكاء فالمعلومات التي تمت مناقشتها ضمن مواضیع الجلسات قد 

عینة البحث في المجموعة التجریبیة، وهذا ما ظهر واضحًا في الطلبةالتي یحملها الوجداني

د جاءت هذه النتائج متفقة مع بعض الدراسات وقالذكاء الوجداني، لمقیاسالبعدياالختبار 

)، وأختلف مع الدراسة الحالیة ٢٠٠٨كـ دراسة (الحسین، السابقة التي أجریت في هذا المجال. 

، )٢٠٠٦رزق هللا،، ودراسة ()٢٠٠٤ ،مطر(في اعتمادها على عینة من اإلناث فقط، ودراسة (

ع الدراسات السابقة في استخدام اإلرشاد في إحداث تغیرات ایجابیة في سلوك األفراد. واتفقت م

الجماعي وهو ما یفسح المجال للطلبة جمیعهم بالمشاركة.

أصبحواخر على أفراد المجموعة اإلرشادیة إذ كما أظهرت الدراسة الحالیة نتائج إیجابیة أُ 

واكتسبوا ،أكثر تفاعًال في عالقاتهم االجتماعیة مع بعضهم البعض ومع اآلخرین من حولهم

كما ،مهارة في الحدیث والمناقشة، وعرض وجهات نظرهم دون حساسیة أو تعنت في الرأي

وهذا ما ،طرأ تحسن على أدائهم الدراسيو  ،طورت الجلسات اإلرشادیة لدیهم ضبطًا للذات

الحظته بعد مدة من إنهاء البرنامج اإلرشادي عند متابعتي لهم. 

تقرار أثر البرنامج اإلرشادي بعد مرور اساختبار (ولكوكسن) عن كما أظهرت نتائج 

) یومًا على تطبیقه. وهذا دلیل على أن هذه المدة الزمنیة لم تمِح أثره اإلیجابي. أي أنه ٤٧(

لذا یمكن أن ُیعد البرنامج اإلرشادي ،حافظ على قوة تأثیره على أفراد المجموعة اإلرشادیة

لدى أفراد المجموعة تنمیة الذكاء الوجدانيفي المطبق في البحث الحالي إجراءا عالجیًا مناسبًا 

من شأنه أن یؤدي إلى تعدیل السلوك. تنمیة الذكاء الوجدانيالتجریبیة وسلوكهم أیضًا ألن 

وأخیرًا یعتقد الباحث أن العمل بشكل جمعي واستخدام أسالیب متنوعة، منها المناقشة 

لتحكم الذاتي ، والتي كانت مماثلة لمواقف ولعب الدور والتغذیة الراجعة والتعزیز االجتماعي وا

.نتائج البحثالنتیجة اإلیجابیة التي توصلت إلیها في الكبیر األثرالحیاتیة، كان لها  ةالطلب
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االستنتاجات.
یمكن الخروج باالستنتاجات اآلتیة:التي تم التوصل إلیهانتائجالفي ضوء 

ونشاطات وفعالیات  تضمنه من استراتیجیاوما تلبرنامج اإلرشادي الذي أعده الباحث، لن إ.١

أثرا في تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة كلیة التربیة. 

) یومًا من انتهاء تطبیق البرنامج اإلرشادي كما جاء في ٤٧ن ثبات نتائج الدراسة بعد (إ.٢

قد أكد مدى فاعلیة البرنامج اإلرشادي واستمرار تأثیره.  ،اختبار المتابعة (المرجأ)

، الذكاء الوجدانيتنمیةفاعلیته في فضال عنالبرنامج اإلرشادي المعد في هذه الدراسة  نإ.٣

،مع بعضهم البعض ومع اآلخرین من حولهم ةُیعد عامًال مهمًا في تحسین عالقة الطلب

، واستخدام التفكیر العقالني واالبتعاد عن التسرع في األحكامالذات واآلخرین،وتقبل

كالتهم. وهذا ما یحقق النجاح والتوافق  للطالب، واستقرار النظام في حل مشالموضوعي في

.مجال العمل

التوصیات.
لذي أعده الباحث، من المرشدین التربویین  للكشف عن االذكاء الوجداني استخدام مقیاس .١

بعض الطلبة.التي  یعاني منها المستویات المتدنیة في الذكاء الوجداني

المرحلة المرشدین التربویین في قبل مج اإلرشادي الذي أعده الباحث من االستفادة من البرنا.٢

النفسیة.وتحصینهم ضد بعض االضطراباتفي تنمیة الذكاء الوجدانيالجامعیة

إقامة دورات تدریبیة وٕارشادیة لتوضیح أهمیة الذكاء الوجداني في حیاتنا االجتماعیة والعملیة. .٣

بأهمیة بویین في اإلرشاد النفسي والتربوي وتبصیرهم تنظیم دورات خاصة للمرشدین التر .٤

نتیجة طلبة الجامعةمعالجة االضطرابات النفسیة التي یتعرض لها النفسي و والعالج اإلرشاد 

.ضعف في مستوى الذكاء الوجداني

المقترحات.
استخدام أداة الذكاء الوجداني في التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة.١

في صفوف دراسیة أخرى.

بناء برنامج إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني لدى طلبة المراحل والصفوف الدراسیة .٢

األخرى.

تنمیة الذكاء الوجداني.دراسة مماثلة یستخدم فیها برنامج إرشادي ـ دیني في .٣
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:رالمصاد
ى التوازن النفسي )، الذكاء الوجداني (العاطفي) نافذتك عل٢٠٠٥، عبد الستار، (إبراهیم.١

السعودیة. -الظهران مجلة منوعات في النفس والحیاةوالنجاح في الحیاة،

5)-P(1-ibrahim.net-www.dr.

سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها اإلنسان وعلم النفس،) ١٩٩٠، عبد الستار، (إبراهیم.٢

الكویت.-لثقافة والفنون واآلدابالمجلس الوطني ل

ترجمة، د. عقیل الشیخ حسین، أختبر ذكاءك العقلي والعاطفي،) ٢٠٠١آزوباردي، جیل، (.٣

لبنان.-شركة دار الفراشة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

مبادئ القیاس النفسي والتعلیم التربوي للطالب الجامعي والمعلم )، ٢٠٠٠ابو لبدة، سبع (.٤

جمعیة المطابع التعاونیة، عمان.،٦طالعربي، 

، ترجمة حامد عبد العزیز والعالج النفسياإلرشادنظریات )، ١٩٨١باترسون، س. هـ، (.٥

، جامعة الكویت، دار المریخ.١الفقي، ط

سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الذكاء العاطفي،)، ٢٠٠٠، دانیال (جولمان.٦

الكویت.،واآلدابالوطني للثقافة والفنون 

ترجمة، لیلى الجبالي، الكویت، سلسلة عالم الذكاء العاطفي،)، ١٩٩٥جولمان، دانییل، (.٧

 .٢٦٢المعرفة، العدد، 

أثر برنامج إرشادي معرفي في تنمیة الذكاء الوجداني )، ٢٠٠٨الحسین، منى هادي دالي، (.٨

جامعة -ن رشدأب-، كلیة التربیة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(لدى طالبات اإلعدادیة،

بغداد.

بعض األسالیب المعرفیة والسمات الشخصیة الفارقة بین ذوي )، ٢٠٠٣خرنوب، فتون (.٩

رسالة (، الذكاء الوجداني المرتفع وذوي الذكاء الوجداني المنخفض لطلبة المرحلة الثانویة

، جامعة القاهرة.)ماجستیر غیر منشورة

المعاملة بأسالیباالنفعالي وعالقته الذكاء ) ٢٠٠٧محمد (إبراهیم، ضمیاء الخزرجي.١٠

كلیة التربیة، جامعة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(،اإلعدادیةالوالدیة لدى طلبة المرحلة 

دیالى .

، دار ١، طفي الذكاء العاطفي والذكاء االنفعالي )٢٠٠٤، محمود عبد اهللا محمد (خوالدة.١١

 .األردن –الشروق للنشر والتوزیع ، عمان 

)، الذكاء الوجداني كدالة للتفاعل بین الجنس، تقدیر الذات، السعادة، ٢٠٠٢(الخولي، .١٢

، ١٢مجلة كلیة التربیة ببنها، المجلدوالقلق لدى عینة من طالب المرحلة الجامعیة، 

.١٢٢، ص٥٢العدد
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، دالتوجیه واإلرشا)، االتجاهات العلمیة في تخطیط برامج ١٩٨٥الدوسري، صالح جاسم، (.١٣

، الریاض.١٥لیج العربي، العددمجلة رسالة الخ

، ٢، طدراسات معاصرة في علم النفس المعرفي)، ٢٠٠٤الدردیر، عبد المنعم احمد، (.١٤

الكتب القاهرة.-، عالم١ج

برنامج تدریبي لتنمیة الذكاء العاطفي لدى تالمیذ الصف )، ٢٠٠٦رزق اهللا، رندا، (.١٥

سوریا.-، جامعة دمشق)ملخص أطروحة دكتوره(السادس،

)www.gulfkids.com.(

، ٢ط، مدخل الى علم النفس) ٢٠٠٤داوي (نعبد الرحیم، وعلي فالح اله دالزغول ، عما.١٦

العربیة.اإلمارات-دار الكتاب الجامعي، العین

الذكاء االنفعالي وعالقته بالمسایرة االجتماعیة لدى ) ٢٠٠٦، سرى غانم محمد (العبیدي.١٧

.، جامعة الموصل/ كلیة التربیة)ورةرسالة ماجستیر غیر منش(، طلبة الجامعة

.، مكتبة المورد دمشق، سوریا١ط ،الذكاء العاطفي) ٢٠٠٩عباس (علي، إیمان.١٨

الذكاء الوجداني والمهارات االجتماعیة وتقدیر الذات )، ٢٠٠١غنیم، محمد احمد ابراهیم (.١٩

، ١٢مجلد مجلة كلیة التربیة، جامعة بنها، الالكفاءة الذاتیة، دراسة عاملیة، وتوقع

.٧٧- ٤٥: ٤٧العدد

ترجمة محمد مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ) ١٩٧٧فان دالین، دیوبولد ب. (.٢٠

مكتبة االنجلو المصریة. ١نبیل نوفل وآخرون ط

، الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل المشكالت لدى )٢٠٠٩(قاسم، انتصار كمال، .٢١

.٢١نفسیة، جامعة بغداد، العدد مجلة البحوث التربویة والطلبة الجامعة، 

مستند الى نظریة الذكاء -أثر برنامج تعلیمي)، ٢٠٠٤مطر، جهان ودیع نیقوال (.٢٢

على مستوى هذا الذكاء ودرجة العنف لدى الطلبة العدوانین في الصف االنفعالي 

/ كلیة الدراسات األردنیةأطروحة دكتوراه غیر منشورة) ، الجامعة (الخامس والسادس،

لیا.الع

الموقع، شبكة نقل المعلومات على النضج الوجداني) ٢٠٠٤، محمد (المهدي.٢٣

bttp://www.is/amanlin.net

مدخل الى علم النفس العام، دار عالم ،اإلنسانيأسس السلوك ، )١٩٨٥(موسى، فاروق، .٢٤

الریاض.-الكتب للنشر والتوزیع

التجریب في العلوم السلوكیة مقدمة في البحث )، ١٩٨٢نیل، جون، وروبرت، م، (.٢٥

، ترجمة، موفق الحمداني، وعبد العزیز الشیخ، مطبعة جامعة بغداد.العلمي
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، الذكاء المتعدد في غرفة الصف بین النظریة والتطبیق) ٢٠٠٧نوفل ، محمد بكر، ( .٢٦

 . األردنوالطباعة ، عمان ، ، دار المیسرة للنشر والتوزیع ١ط

عالقة الذكاء الوجداني باالتجاهات الوالدیة للتنشئة )، ٢٠٠٩نور الهي، سوسن رشاد (.٢٧

أطروحة دكتوراه غیر (، كما تدركها طالبات مرحلتي الثانوي والجامعي بمدینة مكة المكرمة

مكة المكرمة. -م القرىأ، كلیة التربیة للبنات، جامعة )منشورة
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

)١ملحق ( جامعة الموصل /كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

.ي، والبرنامجلمقیاس الذكاء الوجدانأسماء لجنة المحكمین

مكان العملاألسماءت

موضوع االستشارة
صالحیة 

مقیاس الذكاء 
الوجداني

صالحیة 
البرنامج 
اإلرشادي

جامعة الموصل / كلیة التربیة/ قسم أ.م.د. خالد خیر الدین-١
العلوم النفسیة والتربویة.

××

جامعة الموصل / كلیة التربیة/ قسم أ.م.د. صبیحة یاسر-٢
النفسیة والتربویة.العلوم

××

جامعة الموصل / كلیة التربیة / قسم أ.م.د. عبد الرزاق یاسین-٣
العلوم النفسیة والتربویة.

××

××جامعة كركوك / كلیة التربیة.أ.م.د. عالء الدین كاظم-٤
جامعة الموصل / كلیة التربیة/ قسم أ.م.د. كامل عبد الحمید-٥

العلوم النفسیة والتربویة.
××

جامعة الموصل / كلیة التربیة / قسم أ.م.د. محمد علي عباس-٦
العلوم النفسیة والتربویة.

×

جامعة الموصل / كلیة التربیة / قسم د. أحمد یونس-٧
العلوم النفسیة والتربویة.

××

الجامعة المستنصریة / كلیة التربیة/ د. أزھار ماجد الربیعي-٨
قسم العلوم التربویة والنفسیة

×

××تربیة كركوك / معھد المعلمیند. عبد الكریم خلیفة-٩
××جامعة كركوك / كلیة التربیة.د. عالء صاحب-١٠
جامعة الموصل / كلیة التربیة / قسم د. علي علیج-١١

العلوم النفسیة والتربویة.
××

جامعة الموصل / كلیة التربیة / قسم د. قیس محمد علي-١٢
یة.العلوم النفسیة والتربو

××

××تربیة كركوك / معھد المعلماتد. ھناء عبد الرزاق-١٣
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ) ٢ملحق ( جامعة الموصل /كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

الوجداني بصورته النهائیةمقیاس الذكاء 

....................................عزیزي الطالب / عزیزتي الطالبة:

هذه مجموعة من الفقرات التي تدور حول مشاعرك وطریقة تصرفك حیال بعض 

المواقف الیومیة التي تتعرض لها في حیاتك ولیس لها إجابة صحیحة أو خاطئة ، وٕانما هي 

ألغراض البحث العلمي والباحث كله أمل أن تقرأ كل الفقرات وتجیب عنها بكل أمانة وصدق 

ترك فقرة بدون إجابة فان إجابتك سوف تسهم في تحقیق الهدف المرجو من البحث ولن ن ال تأو 

یطلع على إجابتك سوى الباحث لذا ال نطلب منك ذكر االسم . وفیما یلي مثال یوضح كیفیة 

.ولكم جزیل الشكر.اإلجابة

الباحث 

القسم والشعبة (              )   الجنس:     ذكر(      )       انثى (      )

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

لديَّ القدرة على التحكم في انفعاالتي.  ١

تحت دائمًا .إذا كانت الفقرة تنطبق علیك فضع -١

تحت احیانًا .یك احیانًا فضع إذا كانت الفقرة تنطبق عل-٢

تحت نادرًا .إذا كانت ال تنطبق علیك اال نادرًا فضع -٣



…أثر برنامج إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني 

١١٣

  تالفقرا

فقرات عامة اإلجابة عنها بوضع عالمة (        ) تحت البدیل الذي ینطبق علیك فعالً 

نادراً أحیانادائماالفقـــــــــــــراتت
أشعر بالثقة في نفسي في معظم المواقف.-١
أستطیع تحدید مشكلتي ومعرفة جوانبھا السلبیة.-٢
استفید من انفعاالت اآلخرین في زیادة فھمي عن نفسي.-٣
اشعر بالرضا ألني أنجح في تقدیر األمور تقدیرا واقعیاً.-٤
أستطیع ضبط مشاعري (فرح، حزن...).-٥
یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على عادة سیئة.-٦
أدرك الھدف الذي أسعي إلیھ بوضوح.-٧
لديَّ القدرة على التكیف مع األحداث الجاریة.-٨
أستطیع االبتعاد عن التوتر واالنفعال وال سیما في الظروف الصعبة.-٩

اشعر بالذنب تجاه األشیاء الخاطئة التي ارتكبتھا في الماضي.-١٠
جھة متطلبات الحیاة.أتمكن من تولید األفكار المنطقیة لموا-١١
لديَّ القدرة على التحكم في انفعاالتي.-١٢
ابذل قصارى جھدي في المواقف المحزنة حتى ال أبكي.-١٣
اشغل نفسي في عمل أفضلھ، عند شعوري بالضیق.-١٤
ال توقفني بعض العقبات عن تحقیق أھدافي.-١٥
أحب ان أنجز أي عمل أقوم بھ دون تأجیلھ..-١٦
أتمكن من التركیز تحت الظروف الضاغطة.-١٧
لتحسین طریقة عملي أقبل النصیحة من أي شخص.-١٨
أعمل لفترة طویلة دون ملل.-١٩
افعل ما یتوقعھ الناس مني مھما كلفني ذلك من جھد.-٢٠
یصفني زمالئي بأنني طموح جداً.-٢١
أشعر باالرتیاح تجاه الناس المتفائلین.-٢٢
باأللم والضیق عند مواجھتي لشخص غاضب.اشعر-٢٣
یصفني زمالئي بان إحساسي مرھف تجاه اآلخرین.-٢٤
ینتابني الشعور بالضیق تجاه أي شخص یخالف القانون.-٢٥
أستطیع معرفة وفھم مشاعر اآلخرین من خالل تعبیرات وجوھھم.-٢٦
استمع إلى مشكالت اآلخرین وأسعى إلى حلھا.-٢٧
ر بتقدیم العون والمساعدة للمحتاجین.أباد-٢٨
أشجع السلوك اإلیجابي لدى اآلخرین.-٢٩
أضع نفسي محل اآلخرین ألشعر بما یشعرون بھ.-٣٠
اختیاري باستمرار ألكون قائداً للجماعة.-٣١
اشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات االجتماعیة.-٣٢
عھ.أستطیع فھم نشاط الجماعة والتناغم م-٣٣
أحاول حل المنازعات التي تنشب بین اآلخرین.-٣٤
احرص دائما على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین.-٣٥
أستطیع التحدث أمام حشد من الناس.-٣٦
أشجع التغییر في سلوكیات الجماعة ولو كان بسیطا.-٣٧
أمدح اآلخرین عندما یستحقون ذلك.-٣٨


